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довкілля планованої діяльності) 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 

виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої 

діяльності. 

 

1. Планована діяльність 

Підприємство розробляє Папернянське родовище з метою промислового 

видобування пісків кварцових. На даний час на Папернянському родовищі залишилася 

невідпрацьованою ділянка площею 14,8 га в північній його частині з підрахованими 

балансовими запасами в кількості 1313 тис. т. Спосіб розробки – відкритий (кар’єрний). 

Система розробки – транспортна з паралельним просуванням фронту гірничих робіт та 

внутрішнім розташуванням відвалів розкривних порід. Річна виробнича потужність 

кар’єру – 500 тис. т гірничої маси. Строк служби кар’єру – 2,6 років. 
Технологічна схема добувних робіт включає безпосередню екскавацію корисної 

копалини екскаваторами JCB JC330LC та CAT 329D і перевезення автосамоскидами 

КамАЗ-6520 (20 т) та MAN TGS 33.360 (20 т) до збагачувальної фабрики на відстань до 

5 км. Допоміжне устаткування – бульдозер Shantui SD16. 

Технологічна схема розкривних робіт включає безпосередню екскавацію розкривних 

порід екскаваторами JCB JC330LC та CAT 329D і перевезення їх у відвал автомобільним 

транспортом КамАЗ 6520 (20 т) та MAN TGS 33.360 (20 т). Після відпрацювання кар’єру 

будуть виконані роботи з гірничотехнічної і біологічної рекультивації порушених 

гірничими роботами площ земель. 

2. Суб’єкт господарювання  
Товариство з обмеженою відповідальністю "Папернянський кар’єр скляних пісків", 

 код ЄДРПОУ 22830723,  

15030, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Олешня, вул. Партизанська, буд. 31; 

тел: +38(046)4131228 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації, 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, тел./факс. (0462)67-48-72, e-mail: 

dapr_post@cg,gov.ua, контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна. 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Рішенням про провадження планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на 

довкілля, у якому визначено допустимість провадження даної планованої діяльності з 

видобування корисних копалин (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля»), що видається Департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської 

ОДА. 



5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 

громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але 

не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 

(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 

впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 

що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 

подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 

діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 

подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 

громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані 

після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання (перші) відбудуться 11.06.2019 р. о 11.00 в приміщенні 

Горностаївської сільської ради, яка розташована за адресою: 15010, Чернігівська 

обл., Ріпкинський р-н, с. Горностаївка, вул. Першотравнева, 86. 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 

інформації щодо планованої діяльності 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації, 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, тел./факс. (0462)67-48-72, e-mail: 

dapr_post@cg,gov.ua, контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна. 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 

пропозицій 

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації, 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, тел./факс. (0462)67-48-72, e-mail: 

dapr_post@cg,gov.ua, контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна. 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 248 аркушах. 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 

оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Адміністративне приміщення ТОВ "Папернянський кар’єр скляних пісків", 15030, 

Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Олешня, вул. Партизанська, 31, з 16.05.2019 р., 

тел: (046)4131228, контактна особа Брень Валерій Володимирович 

Приміщення Горностаївської сільської ради, 15010, Чернігівська обл., Ріпкинський 

р-н, с. Горностаївка, вул. Першотравнева, 86, з 16.05.2019 р., тел.: (046)4142132, контактна 

особа Кравченко Тетяна Миколаївна 

 


